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amint már említettem, tanulnak rendezést,
dramaturgiát, dráma-, illetve iro-
dalomtörténetet is.

- Az a két év, ami az indulás óta eltelt,
milyen tapasztalatokat hozott ? Módosította-e
valamilyen formában a tantervet, a tanmenetet
meghatározó elképzeléseket a napi gyakorlat?

- Részben igen, de erre eleve számí-
tottunk. Tisztában voltunk azzal, és ez
valamennyi tanártársamra vonatkozik,
hogy a leggondosabban felépített, leg-
alaposabban végiggondolt oktatási rend-
szer sem lehet olyan tökéletes, hogy ne
lehetne rajta javítani, és egyetlen percig
sem akartuk elképzeléseinket dogmává
merevíteni, szembeszállva az élet felve-
tette kérdésekkel, követelményekkel! Egy
most születő - vagy újjászülető - képzési
forma esetében vétkes könnyel-műség,
sőt, helyrehozhatatlan hiba lenne az efféle
merevség. Az oktatás rendszere végül is a
gyakorlatban alakul ki; a tapasztalatok
határozzák meg, hogyan és mint kell a
tantervet formálnunk ahhoz, hogy valóban
jól, valóban együtt forogjanak azok a
bizonyos fogaskerekek. Ugyanakkor
nyugodtan állíthatom, hogy ez a két év,
ami a lényeget illeti, messze-menően
igazolta célkitűzéseinket. Azt az
elképzelést például, hogy az első két
évben elsősorban a rajzi stúdiumokra kell
helyezni a hangsúlyt, a valóban meg-
bízható, erős alapozásra, igazolták a
tapasztalatok; de ezzel egyidejűleg, az
eredeti elképzelésektől eltérőleg, már az
első félévtől kezdve felvettünk a tan-
tervbe bizonyos téralakítási, térszervezési
gyakorlatokat. Ennek a tárgynak - Székely
László tanítja - a jövőben még nagyobb
óraszámot kívánunk biztosítani, mert
kiderült, hogy nemcsak szakmailag
hasznos, de jól kiegészíti a rajzstúdiu-
mokat is. De mondhatnánk példát arra is,
hogy mennyire igyekszünk a gyakorlati
élet követelményeivel lépést tartani:
hallgatóink külön tantárgyként tanulják a
színházi munkavédelmi előírásokat, hogy
a későbbiek során, a megvalósuló
terveknél ki tudják küszöbölni a baleset-
veszélyes megoldásokat.

„Leheletnyi mélabú
és finom humor"

Az Állami Bábszínház vendégjátéka
Svájcban

Bábok-maszkok-emberek című felnőtt-
műsorával az Állami Bábszínház októ-
berben Svájcban és Lichtensteinben ven-
dégszerepelt. Á vendégjáték Zürich város
meghívására jött létre, az ottani Theater II-
ben, a Volkshaus épületében tartotta az
együttes a legtöbb előadást. Már maga a
meghívás is rangot jelent a nemzetközi
bábművészet világában; hiszen mint
például a Zürich Leu beharangozó cikke
hírül adja: „Zürich lassan-ként valóságos
bábjátékosközponttá alakul: láttuk
Obrazcovot és a Moszkvai Központi
Bábszínházat, Tahont és bábjait Párizsból,
a csehszlovák DRAK szín-házat, a
Düsseldorfi Bábszínházat, a Stockholmi
Marionettszínházat, kilátásban van a
Salzburgi Marionettek vendég-játéka, a
hazai korifeusok közül Peter W. Loosli,
Martin Spühler, Hanspeter Bleisch,
Charley Schluchter, valamint a zürichi
Fekete Színház is táncoltatta már nálunk
bábjait, és most sikerült a magyarokat is
megnyernünk !"

Á Zürichsee Zeitung előzetese is meg-
erősíti, hogy hozzáértő közönség várta a
budapesti együttes vendégjátékát:... „A
zürichiekre oly jellemző bábjáték-rajongás
most újabb tápot kap a nagy nemzetközi
hírnévnek örvendő budapesti Bábszínház
vendégszereplésével. Á magyar
bábművészek műsora - amellyel már
annyifelé szerepeltek a nagyvilágban, csak
éppen Svájcban nem - a bábjáték
kedvelőin túl szól a komoly zene, a
klasszikus balett rajongóihoz is. (Hogy
szín-házszeretetüket eleve feltételezzük,
az magától értetődik. . .)"

Újszerű, hogy a svájci lapok nemcsak a
látott produkciót elemzik, méltatják,
hanem szinte valamennyien szenvedélye-
sen érdeklődnek a Bábszínház szervezeti
felépítése, teljes itthoni tevékenysége, a
magyar színházművészetben, a magyar
kultúrában elfoglalt helye iránt. Nincs
kritika, amely elöljáróban nem említené
meg, hogy a most felnőttműsorral be-
mutatkozó együttes odahaza elsősorban
gyermekközönségnek nyújt művészi él-
ményt. Á színház országjáró tevékeny-
sége, tájelőadásainak, egyáltalán, évi elő-
adásainak és nézőinek száma is elismerő

megállapítások közepette bukkan fel a
svájci újságírók cikkeiben. Á színház
korszerű épületéről szinte a nyílt irigység
hangján emlékezik meg az a laptudósító,
aki a vendégjáték előtt Budapesten kereste
meg az együttest. Á színház állami
támogatása, a szubvencionálás a racionális
svájciak sajtójában ugyancsak fontos
helyet kapott a mi bábszínházi (és
színházi) viszonyaink bemutatásában.
Érdekes módon differenciál a - részben
már általuk megismert - többi szocialista
ország és hazánk bábhagyományai között
például a Zürichsee Zeitung, amikor igen
pontosan elemzi, hogy nálunk „viszonylag
csekélyebb a bábos hagyomány, mint a
többi kelet-európai országban, Ma-
gyarországon ez a művészeti ág csak a két
világháború között indult el a kibon-
takozás útján, és mégis, mára a Szilágyi
Dezső vezette együttes már hallatlan nép-
szerűségnek örvend". Á Neue Zürcher
Nachrichten nemcsak a színház előadás-
számairól állapítja meg, hogy „...az ehhez
hasonló számok és adatok kétség-kívül
alkalmasak arra, hogy a mi svájci
bábosainkat sárga irigységgel töltsék el ...
", hanem részletesen elemzi a Báb-
színészképző Stúdió nevelőmunkáját is.
„Á nemzetközileg elismert magas mű-
vészi nívó - írja Sonja Áugustin a buda-
pesti Bábszínházról - bizonyára főleg a
fiatal bábjátékosok sokoldalú, igényes és
következetes kiképzésére vezethető vissza,
míg nálunk szinte teljesen hiányoznak a
megfelelő bábos oktatási, tanulási
lehetőségek. Örvendetes lenne, ha e
témakörben nálunk is elkezdenének végre
komolyan gondolkodni! ..."

Á Tagesanzeiger egyenesen leszögezi: „Á
keleti országokban nem az a mostoha
szerep jut a bábszínháznak, amit mifelénk
szánnak neki. Ott a bábjáték szorosan be
van a színházi tradícióba ágyazva. mi
nálunk lehetetlen, az ott mindennapi,
természetes. Példa erre az a tény is, hogy
ott gyakran saját színházépületben játsszák
a bábjátékot. Á budapesti Állami
Bábszínház sem holmi bódéval rendel-
kezik, hanem egy már csaknem kinőtt
toronyházzal..."

Á világszerte ismert Neue Zürcher Zeitung
recenzense továbbmegy: nemcsak a
színházi viszonyokat, hanem a produkciók
színvonalát és a közönség szemléletét is
szembeállítja, Bábjáték szokatlan
dimenziókban című cikkében. „Nálunk a
bábszínházat kis kukucskaszínpadon, a
kamarajáték egy fajtája gyanánt adják elő -
írja -, most pedig a magyar Állami
Bábszínház vendégjátéka bebizonyította,



hogy bábszínház is képes normál méretű
színpadot betölteni, sőt élettel megtölteni.
Új dimenziók ezek számunkra, a
bábszínház új világait mutatják fel előt-
tünk!

Játéktérré válik itt a színpad teljes
szélességében, mélységében és magassá-
gában, egybeolvad a föld a légtérrel, a
színpadon a világ és álomvilág kel életre.
Ez a nagyszerűség és ezek a nagy távlatok
bizony magas követelmények elé állítják a
mi nézőinket, akik, ugye, megszbkták,
hogy a mindennapokat és a világot a
maguk kukucskaszínpadi perspe tívájából
szemléljék..."

„Az előadásmódot, a bábtechnikát és a
mondanivalót tekintve négy teljesen
különböző műsorszám ez" - írja a Neue
Zürcher kritikusa. (Á Bábok-maszkok-em-
berekről van szó, ami Bartók Béla: A fából
faragott királyfi, Beckett: Jelenet szöveg
nélkül, Ligeti György: Aventures és Sztra-
vinszkij: Petruskájának bábváltozatából
tevődik össze.) „Mindegyik produkció
akár más-más színházi együttes előadása
lehetne; alig lehet közös nevezőt találni
közöttük, mint természetesen azt a tech-
nikai tökélyt, amelyet csakis egy hivatásos
bábszínház érhet el több évtizedes
tapasztalata és a népben gyökeredző tra-
díciói alapján..."

„Már csak A fából faragott királyfiért is
érdemes volt elmenni a Volkshausba" -
lelkesedik Isabell Teuwsen, a Tagesanzeiger
kritikusa. - „Itt a bábszínpad vala-mennyi
lehetőségét kiaknázzák, soha nem
bábuméretre kicsinyített táncjátékot lá-
tunk.

Mikor a függöny először szétnyílik, a
színpad egészen távolinak hat. Á föld-
golyó fölé a ködből a nap és a hold emel-
kedik föl. Á természet - egyszerre védelem
és fenyegetés - hol az áttörhetetlen erdő,
hol mindent elnyelő víztömeg. Egyszerű,
de lenyűgöző képekben mesélik el a
királyfi harcát az elemekkel. Egy-

becseng itt pálcás báb, marionett és fekete
színház, életre kel az élettelen, hogy
megteremtse a csupa titok képi világát..."

Ugyanezt a darabot „sg" szignóval a
Neue Zürcher Nachrichten kritikusa így
méltatja: „A budapesti Bábszínház igazi
ereje és sajátossága kétségkívül a balett-
adaptációban rejlik. Bartók Béla tánc-
játékában varázslatos mesevilágot bon-
tanak ki, amelyben virágok fakadnak, fák
növekednek, s közöttük egy Chagall-
angyalra emlékeztetően kecses tündér
lebeg át meg át... Különösen mély be-
nyomást keltenek ebben a darabban, túl a
tulajdonképpeni táncjeleneteken, a
díszletek mozgalmas játékával, a királyfi
küzdelmével a fenyegetően hajladozó
óriás fák ellen és a sötéten tátongó ten-
germélységek ábrázolásával. Sohasem sej-
tett szcenikai lehetőségek tárultak fel itt
előttünk, amelyek »igazi« színházban
ilyen fantasztikusan kiaknázva sohasem
lehetségesek ... "

Beckett: Jelenet szöveg nélkül I. panto-
mimjének bábváltozatát a „Leheletnyi
mélabú és finom humor" - avagy „Á
kisformák nagy művészete" című lelkes
méltatásában Michael Lang a Der Zürcher
Oberlánder kritikusa így fogadja:

... Á mai időkben az igazi szépséget meg
kellene ragadni és kiélvezni. Például azt,
amit a budapesti bábosok éppen most a
zürichi Volkshausban mutatnak be.. . z
együttes Samuel Beckett nyomán ki-
aknázza egy régi téma bábnyelvre való le-
fordításának lehetőségét: az olyan ember
ábrázolását, aki bár magában szenved,
magából merít újra és újra erőt, minden
sorscsapás ellenére is. Ez a meg-győző
koncepció az alapja ennek a pro-
dukciónak. Bele tudnánk szeretni ebbe a
nagyszemű bábuemberbe, aki olyan cso-
dálatosan viselkedik, akit oly gyengéden
mozgatnak a játékosok, s aki egyesít
magában bánatot és reménységet, szo-
rongást és boldogságot és annyi min

dent még..." Ligeti György Aventures című
groteszkjének elemzését a legtömörebben
az „sg" aláírású kritikus végezte el a Neue
Zürcher Nachrichtenben:

..Tiszta fekete színházat láttunk az
Aventures-ben, Ligeti György komponista
zenei groteszkjében, amelyhez Szilágyi
Dezső pompás, rendkívül drámai szerelmi
háromszögtörténetet talált ki, amely egy
gardrób körül játszódik, egy vörös hajú
női paróka, egy szürke férfi-öltöny és egy
széles karimájú női kalap között. Ezeket
egyetlen eleven jószágként egy rágcsáló
kisegér tölti meg lélekkel. Hogy az egyes
ruhadarabok itt hogyan kelnek önálló
életre, és mennyire feleslegessé válnak
tulajdonképpen maguk az emberek, azt
egyszerűen látni kell!..."

A Petruska fogadtatásából idézzük
Isabell Teuwsent, a Tagesanzeigerből:
„Sztravinszkij Petruskáját itt
folklórelemekből és elforgatott síkokból
alkották meg. Á nép végig jelenvaló
résztvevője ennek a rendezésnek, akár
életnagyságnál nagyobb síkbábok
formájában követi Petruska szenvedéseit,
akár mint a „bábsík" víg vásári sokadalma.
Á piactéri nyüzsgés csupa szín, csupa élet.
Van itt szemfény-vesztő, tűznyelő, kókler,
késdobáló és bábjátékos. Minden
önállósul, minden megelevenedik. Ami
imént még szín-padi játék volt, az
valósággá lesz. Petruska, a nép
képzeletének szülötte, le-győzhetetlen. A
szenvedély és bátorság emlékképe nem
engedi félrelökni magát. Á forradalom
előtti nép szelleme, Petruska-szellem
hosszú orrot mutat alkotójának, amikor az
vissza akarja kényszeríteni hatalmába. . ."

És idézzük végül Lichtenstein jól szer-
kesztett, képes havi színházi folyóiratát, a
TAK Blattot: „...Ennek a bábszínház-nak
olyan lehetőségei vannak, amelyek-ről a
színház egyéb formái csak álmod-hatnak !
... "

összeállította : Lázár Magda

A Beckett Jelenet szöveg nélkül
I. ,,főszereplője" (Keleti Éva felvétele)

Jelenet a Petruskából az Állami Bábszínház zürichi vendégszereplésén


